Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изработка, доставка,
демонтаж и монтаж на вливен механизъм - тяло комплект с хидравлично
уравновесена клапа и савак на обект ПСПВ Панчарево

L

Място на доставка и извършване на дейностите, предмет на договора:

гр. София, Вилна зона Градище, ПСПВ Панчарево.

IL.

Дейностите, предмет на Договора включват:
1. Изработка на нови вливни механизми, съгласно техническия проект и
чертежи;
2. Доставка, демонтаж на старите и монтаж на новите изделия;
3. Въвеждане в експлоатация чрез провеждане на 72 часови проби;

III. Техническо предложение:
Изработка, доставка, демонтаж и монтаж на вливен механизъм - тяло комплект с
хидравлично уравновесена клапа и савак на обект ПСПВ Панчарево.
Технически параметри:
1. Материал на тялото на вливния механизъм - неръждаема ламарина с
дебелина Змм. Всички детайли ще са лазарно изрязани. Свързването на
елементите да е чрез ВИГ /волфрам инертен газ- аргон/ заваряване.
2. Материал на плаващата хидравлично уравновесена клапа - алуминий с
поплавъци от стиропор.
3. Уплътнения - микропорест гумен лист.
4. Уплътнение между старата чугунена основа и новия вливен механизъм микропореста гумена лента.
5. Крепежни елементи - неръждаеми анкери.

IV. Срок:
Срок за демонтаж/мо нтаж на 1 бр. филтърна клетка с 4 бр. вливни механизми е
до три работни дни, считано от датата на всяко конкретно писмено възлагане
У^. При изпълнението
изисквания:

на

дейностите

Еко-Тех

ООД

ше

изпълни

следните

- ще предостави сертификати за качество/декларации за съответствие, за всички
вложени материали
- ще осигурим и подд ^ржаме в изправност личните предпазни средства на своите
служители, ангажирани с изпълнение на Договора, както и ще проведем
необходимите инструктажи преди и/или по време на изпълнение на строителномонтажните работи.
- стриктно ще спазваме изискванията на българското законодателство
опазване здравето и безопасността при изпълнение на работите.

за .

- Еко-Тех ООД ще направи за своя сметка, тестове за плаваемост на хидравл^^^нт^
уравновесена клапа.

Заличените данни са на основание ЗЗЛД и директива на ЕС

29,05,2020г.

Н. Тачев: ............. .

с. Ягодово

Управител „Еко-Тех" ООД

Приложение 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изработка, доставка, демонтаж и
монтаж на вливен механизъм - тяло комплект с хидравлично уравновесена клапа и
савак на обект ПСПВ Панчарево"

I. ПРЕДМЕТ, ЦЕНИ:
Изработка, доставка, демонтаж и монтаж на вливен механизъм хидравлично уравновесена клапа и савак на обект ПСПВ Панчарево.

тяло комплект с

1. Материал на тялото на вливния механизъм - неръждаема ламарина с дебелина Змм.
Всички детайли ще са лазарно изрязани. Свързването на елементите да е чрез ВИГ
/волфрам инертен газ- аргон/ заваряване.
2. Материал на плаващата хидравлично уравновесена клапа - алуминий с поплавъци от
стиропор.
3. Уплътнения - микропорест гумен лист.
4. Уплътнение между старата чугунена основа и новия вливен механизъм - микропореста
гумена лента.
5. Крепежни елементи - неръждаеми анкери.
а. Ценова таблица №1

№

Описание

Мярка

Демонтаж на стар вливен механизъм - 4 бр.
Монтаж и уплътнявене на нов вливен механизъм - 4 бр.

1 брой
филтърна
клетка

Единична
цена в
лева б е з
ДДС

1

1 920,00

б. Ценова таблица №2

№

Описание

Мярка

Единична
цена в
лева без
____ Д Д С

1

Изработка и дос тавка на вливен механизъм (без
демонтаж и монтаж)

1 бр.

_

1 820,00

Забележка:
• Цената е в Български лева, без включен ДДС;
• Цената в Табл.2 се отнася за 1 бр. вливен механизъм;
• Цените трябва да включват транспортните разходи до съответното място за изпълнение
(DDP място за изпълнение съгласно Incoterms 2010), както и всички разходи и такси,
платими от "Софийска вода" АД;
• Посочените цени се заплащат след приключване на всички гореописани дейности и
проведени 72 часови проби за приемане на обекта;
• Всички материали за изработка на вливния механизъм ще отговарят на изискванията
съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно битови
цели;
• При доставката ще се представят сертификати за качество/ декларации за съответствие
на вложените материали, както и декларация за техния произход;
II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: банков превод

III. УСЛОВИЯ HA ПЛАЩАНЕ: съгласно условия на Договор; по банков път в срок до 45
/четиридесет и пет/ дни от датата на коректно попълнена фактура и двустранно подписан
протокол;
IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: гр. София, Вилна зона градище, ПСПВ Панчарево;
V. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Срок за демонтаж/монтаж на 1 бр. филтърна клетка с 4 бр.
вливни механизми е до три работни дни, считано от датата на всяко конкретно писмено
възлагане.
VI. ГАРАНЦИЯ: 2 години, считано от датата на подписания без възражения от страна на
Възложителя приемо-предавателен протокол за всяка монтирана филтърна клетка;
VII. ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 180 дни

29,05,2020 г.
с. Ягодово

Н. Тачев..
Управител

